
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky apoštolů 7,55-60 

 
 

                 

 

2. čtení: Kniha Zjevení sv. Jana 22,12-14.16-17.20 

 
 

 
Jan 17,20-26 

 
 

 

 

 
Úmysl papeže Františka pro červen 2019 svěřený  

Celosvětové síti modlitby s papežem 
Evangelizační úmysl 
Životní styl kněží 
– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili 
porozumění a podporu těm nejchudším. 
Národní úmysl 
– Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a 
trpělivosti. 
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7. neděle velikonoční 
2. června LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy 

 

Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za učedníky. Je to vrcholný okamžik 
Ježíšovy péče o církev. Stojíme před branou Getsemanské zahrady, utrpení, zrady 
učedníků, Ježíšovy smrti a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Pán zásadní skutečnosti, 
které se mají naplnit na nás – jeho učednících. 

Čtenáři mohli v knize Zjevení sledovat strhující vyprávění o Božím vítězství a konečném 
zápasu spravedlivých, kteří dosáhli cíle. Nyní je třeba tuto knihu velkého povzbuzení uzavřít 
impulsem určeným pro čtenáře. 

V týdnu jsme oslavili slavnost Nanebevstoupení Páně (někde se přenáší na tuto neděli 
včetně textů čtení). V textech budeme vyzýváni Bohem, abychom nezůstali jen posluchači, 
ale v moci Ducha šli a jednali. Dnešní neděle je také dnem modliteb za sdělovací 
prostředky. 

Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a více konfliktů 
s oficiálními představiteli židovství. Jáhen Štěpán se obhajuje koncipovanou dlouhou řečí 
před veleradou. Jeho obsažná řeč vrcholí tvrdým osočením velerady z neochoty 
naslouchat Bohu. Ta ho za to vyvede ven ke kamenování. 

Kontakt: Pouchov, Velká 1/66, 503 41 Hradec Králové 7 
farní kancelář: pondělí od 9 – 11 hodin, telefon 495 215 083 

Internet: www.pouchov.farnost.cz  -  e-mail: rkf.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář, mobil: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 



 

Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poselství Svatého otce Františka 
k 53. mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 

 

Motto: Patříme přece k sobě všichni jako údy“ (Ef 4,25) 
Od komunit na sociálních sítích k lidskému společenství 

   
Drazí bratři a sestry, 

církev se od chvíle, kdy začal být k dispozici internet, stále snažila o podporu jeho 
používání ke službě setkávání mezi lidmi a k solidaritě mezi všemi. Tímto Poselstvím bych 
vás všechny chtěl ještě jednou vyzvat k reflexi o základu a důležitosti našeho „být ve vztahu“ 
a v množství výzev současného komunikačního prostředí ke znovuobjevení touhy člověka, 
který nechce zůstat sám ve své osamělosti. 

Metafory „síť“ a „komunita“ 

Prostředí sdělovacích prostředků je dnes tak všudypřítomné, že se prakticky nedá odlišit 
od oblasti každodenního života. Síť je v naší době zdrojem. Je pramenem dříve 
nemyslitelných znalostí a vztahů. Mnozí odborníci ovšem, pokud jde o hluboké transformace 
vtiskované technologiemi logikám produkce, oběhu a využití obsahu, zdůrazňují také rizika, 
která na globálním žebříčku ohrožují hledání a sdílení autentické informace. Pokud internet 
představuje mimořádnou možnost přístupu k vědění, je také pravdou, že se ukázal jako jedno 
z míst nejvíce vystavených dezinformacím a vědomému a cílenému zkreslování faktů 
i mezilidských vztahů, míst, která na sebe často berou podobu diskreditace. 

Je třeba uznat, že sociální sítě, které na jedné straně slouží k našemu většímu propojení, 
pomáhají nám nalézt druhé a pomáhat si navzájem, na druhé straně jsou také využívány 
k manipulaci s osobními údaji s cílem získat výhody na rovině politické nebo ekonomické, 
bez náležitého respektu k jedinci a k jeho právům. Statisticky ukazují, že mezi nejmladšími 
účastníky se každý čtvrtý mladý člověk stává součástí kyberšikany (cyberbullimso). 

Ve složitosti tohoto scénáře by pro znovuobjevení pozitivního potenciálu mohlo být užitečné 
vrátit se k reflexi o metafoře sítě, původně pojaté jako základ internetu. Obraz sítě nás vybízí 
k úvaze o množství různých tras i uzlů, které při chybějícím středu zajišťují její soudržnost, 
se strukturou hierarchického tipu, vertikálního uspořádání. Síť funguje díky spoluúčasti všech 
prvků. Metafora o síti, přenesená do antropologického rozměru, vyvolává jiný obraz plný 
významů: obraz komunity. Komunita je o to silnější, oč víc je soudržná a solidární, řízená 
projevy důvěry a sledující společně sdílené cíle. Komunita jako solidární síť potřebuje 
vzájemné naslouchání a dialog, založený na odpovědném používání komunikace. 

Všem je zřejmé, že v současném uspořádání komunita na sociálních sítích (social network 
community) není automaticky synonymem pro společenství, komunitu. Virtuální Community 
v dobrých případech dokážou poskytnout důkaz soudržnosti a solidarity, ale často zůstávají 
shlukem jedinců, kteří se rozeznávají podle zájmů nebo argumentů charakterizovaných 
slabými vazbami. Kromě toho se na sociálním webu (social web) identita mnohokrát zakládá 
na opaku vůči druhému, stojícímu mimo skupinu: definuje se tam počínaje tím, co rozděluje, 
namísto toho, co spojuje, a ponechává prostor pro podezírání a výlevy tipu různých 
předsudků (etnických, sexuálních, náboženských a jiných). Toto směrování živí skupiny, které 
vylučují různorodost, i v digitálním světě podporují nekontrolovaný individualismus a leckdy 
končí u podněcování stupňované nenávisti. To, co by mělo být oknem do světa, se tak stává 
výkladní skříní, ve které se předvádí vlastní narcismus. 

 
(pokračování) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Myšlenky z knihy: „Víra v rodině“ od Christine Ponsardové 

Několik podnětů, jak se (začít) modlit: “Důvěřovat všemu navzdory“ 

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8, 31. 37). Nemějme ze zápasu o 
modlitbu strach. Ten, kdo nás k ní volá, je zároveň tím, díky němuž jsme si jisti 
vítězstvím. Prostě se pro modlitbu rozhodněme a ostatní nám bude přidáno. 

      (www.vira.cz) 

• Divadlo jednoho herce … 

Se uskutečnilo v „Týdnu otevřených kostelů“ v úterý 21.5 2019 venku před 
kostelíkem na Rožberku. Jan Horák z Roudnice nad Labem uvedl hru „FRANTIŠEK 
BLÁZEN“. Show inspirovaná sv. Františkem z Assisi, který chtěl být nejskromnější a 
nejnepatrnější a šly za ním davy. Sešlo se asi 30 diváků. Děti, mládež, rodiny i staří. 

Vyjádření Františkovy hravosti odpovědí ve stvoření /rozhovor s vlaštovkami aj. / 
byla jedna veliká píseň a modlitba. Herec poděkoval za pozvání a sdílení radosti. Byl 
to velmi příjemný večer. 

Ještě jedna technická poznámka. I když mělo podle předpovědi počasí pršet celý 
den, první kapky deště spadly až po představení a pršelo celou noc a den.         

     Marie Šepsová MBS SFŘ 

• Úcta k Panně Marii nejen v Evropě 

Dnes ovšem žijeme v době techniky, a tak nemáme tolik smyslu pro tajuplné 
středověké události. Je to ale paradoxně právě technika, která po více než 400 
letech od zjevení nečekaně jeho pravost podpořila. Především byly provedeny 
výzkumy pláště (tilmy) s obrazem Madony. Plášť z XVI. století z agávové látky, který 
se nejpozději za 40 let rozpadá, je naprosto zachovalý. Obraz na něm nenese žádné 
stopy tahů štětce, je barevný a svěží, ale barviva se nedaří identifikovat, nepodobají 
se ničemu, co se v malířské technice používá. Barvy podobně jako perleť mění svůj 
odstín podle toho, z jaké vzdálenosti a pod jakým úhlem obraz pozorujeme. Technika 
zobrazení v lecčems připomíná obraz na Turínském plátně. Kresba je zde také 
pouze na povrchu, nevpitá dovnitř. Když byl v roce 1979 proveden vědecký výzkum 
pláště profesory univerzity na Floridě, dospěli k závěru, že obraz na plášti z roku 
1531 není možno vědecky vysvětlit.  

31. 7. 2002 prohlásil papež Jan Pavel II. za svatého indiána Juana Diegu, 
svědka guadalupských zjevení v Mexiku.                                    

                     (www.katolik.cz) 

• Diecézní setkání dětí se uskuteční v sobotu 8. června 2019 v Hradci Králové 

Začínáme v 9 hodin zdravicí a mší svatou s otcem biskupem Janem Vokálem v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí a končíme ve 14 hodin tamtéž. 

Mezi tím budou mít děti možnost procházet různými stanovišti. Téma setkání „Opustit 
svůj břeh“ jsme tentokrát zaměřili na misijní činnosti. Mezi jiným si děti budou moci 
vyzkoušet, jak evangelizovat prostřednictvím různých sdělovacích prostředků, ale i 
poznávat, jak mohou být misionáři ve svém okolí. Vyplývá to z výzvy papeže Františka, který 
vyzývá k všeobecné obnově misijní činnosti a přeje si, aby se říjen 2019 celosvětově stal 
Mimořádným misijním měsícem, kterému by měla předcházet celoroční příprava. Otec 
František připomíná, co znamená být misionářem: „Neboj se, nemusíš hned opustit všechno 
a všechny, co máš rád a odjet kamsi do daleké Afriky. Být misionářem znamená udržovat 

naživu touhu po Pánu Ježíši a předávat ji dál.“                                (www.bihk.cz) 

http://www.katolik.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, 
mučedníků, ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek 
je památka sv. Norberta, biskupa, v neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních 
hodinách. 

• Biřmování v katedrále – bude při sobotní večerní mši svaté v 18:00 hodin. Biřmování 
bude udělovat papežský nuncius v České republice Charles D. Balvo. Tuto svátost 
přijmou i naši farníci. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá na Pouchově. 

• Diecézní setkání dětí – se uskuteční v sobotu 8. června 2019 v Hradci Králové, jak již 
bylo oznámeno ve zpravodaji minulého týdne. Opakování a připomenutí informací 
je také na 3. straně tohoto zpravodaje. 

• Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká - Biskupové českých a moravských 
diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma. Na svátek sv. Anežky České 
budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem 
Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci 
biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným 
papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU. Po návratu 
z Říma, v předvečer státního svátku se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské 
katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České 
a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, 
k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu. Veškeré Informace o pouti jsou na plakátku 
na vývěskách. 

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 6. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

3.6. Po  7,30 
Za +Annu a Karla Smejka-
lovy, +rodiče a sourozence 

17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

4.6. Út ------  ------  

5.6. St 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra a rodinu Fejfarovu 

17,00  

6.6. Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00  

7.6. Pá 18,00  17,00 Za duchovní povolání 

8.6. So ------  16:30  

9.6. Ne   8,00 
Za +Jiřinu a Vladislava 
Svobodovy 

  9,30 
Za +rodiče Věru a Karla 
Dorkošovy, jejich souro-
zence, rodiče a prarodiče 

Lektoři Ne   
Hana Špatenková  
Ludmila Černá 
Marie Šetřilová 

Ne 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  425,422,407  425,422,407 

Úklid kostela Skupina VII   

Trocha společenského humoru - „Slečno, vy jste světlem mého života." „Tak na mne moc 

nesahejte, ať se nespálíte." 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Pavel 
Bartoš (PB), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: zpravodajpouchov@seznam.cz (uzávěrka 
příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro tisk: v pátek ve 12 hodin)  

Příprava na příští týden 
 

mailto:jarka.detova@seznam.cz

